
اجلريدة الر�سمية العدد )1337(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/45

بالموافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإلى اتفاقية مناه�سة التعذيب  

وغيره من �سروب المعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو المهينة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،
وعلـــــى اتفاقيــــــة مناه�ســــة التعذيـــــب وغيـــره من �سـروب املعاملـــــــة اأو العقوبــــة القا�سيــــة 

اأو الالاإن�سانية اأو املهينة املحررة فــي نيويورك بتاريخ 10 من دي�سمرب 1984م،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت
املــادة االأولـــــى

املوافقــة على ان�سمــام �سلطنــة عمان اإلى اتفاقيـــة مناه�ســة التعذيب وغريه من �سروب 
املعاملــة اأو العقوبــة القا�سيــة اأو الالاإن�سانيــة اأو املهينــة وفقا لل�سيغــة املرفقــة ، مع مراعاة 

التحفظ الآتي :
اأنهــا ل تعتــرف باخت�ســـا�ص جلنـــة مناه�ســة التعذيــــب  اأوال : تعلــن �سلطنـــة عمــــان 

املن�سو�ص عليه فــي املادة )20( من التفاقية امل�سار اإليها .
ثانيا : تعلن �سلطنــة عمـــان اأنها غيــر ملزمــة باأحكــام الفقــرة )1( من املـــادة )30( من 

التفاقية امل�سار اإليها .
املــادة الثانيــــة 

على جهات الخت�سا�ص اإيداع وثيقة الن�سمام اإلى التفاقية امل�سار اإليها وفقا لأحكامها ، 
مع مراعاة التحفظ امل�سار اإليه .

املــادة الثالثــــة 
ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 13من �سعبــــــان �سنــة 1441هـ
املـوافــــق :  7  من ابريـــــــل �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب

املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو الالاإن�ضانية اأو املهينة

اعتمدتها اجلمعية العامة وفتحت باب التوقيع والت�ضديق عليها واالن�ضمام اإليها 
فـي القرار 46/39 املوؤرخ فـي 10 كانون االأول/دي�ضمرب 1984 

تاريخ بدء النفاذ : 26 حزيران/يونيه 1987، وفقا للمادة 27 )1(

اإن الدول االأطراف فـي هذه االتفاقية ،
اأع�ساء االأ�سرة  اأن االعرتاف باحلقوق املت�ساوية وغري القابلة للت�سرف ، جلميع  اإذ ترى 
الب�سرية هو ، وفقا للمبادئ املعلنة فـي ميثاق االأمم املتحدة ، اأ�سا�س احلرية والعدل وال�سلم 

فـي العامل ،
واإذ تدرك اأن هذه احلقوق ت�ستمد من الكرامة املتاأ�سلة للإن�سان ،

وبخا�سة   ، امليثاق  الدول مبقت�سى  عاتق  على  يقع  الذي  الواجب  اعتبارها  فـي  ت�سع  واإذ 
مبوجب املادة ) 35 ( منه ، بتعزيز احرتام حقوق االإن�سان وحرياته االأ�سا�سية ، ومراعاتها 

على م�ستوى العامل ،
العهد  ( من   7  ( واملادة  االإن�سان  العاملي حلقوق  االإعلن  ( من   5  ( للمادة  ومراعاة منها 
الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ، وكلتاهما تن�س على عدم جواز تعر�س اأحد 

للتعذيب اأو املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة ،
اأي�ســا الإعـــلن حمايـــة جميـــع االأ�سخــا�س من التعــر�س للتعذيــب وغيـــره  ومراعاة منها 
من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة ، الذي اعتمدته اجلمعية 

العامة فـي 9 كانون االأول/دي�سمرب 1975 ،
ورغبة منها فـي زيادة فعالية الن�سال �سد التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة 

القا�سية اأو اللاإن�سانية فـي العامل قاطبة ،
اتفقت على ما يلي :

اجلزء االأول
املــادة ) 1 (

1 - الأغرا�س هذه االتفاقية ، يق�سد بــ " التعذيب " اأي عمل ينتج عنه اأمل اأو عذاب �سديد ، 
 ، ال�سخ�س  ، يلحق عمـدا ب�سخ�س ما بق�سد احل�سول من هذا  اأم عقليـا  ج�سديـا كان 
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اأو من �سخ�س ثالث ، على معلومات اأو على اعرتاف ، اأو معاقبته على عمل ارتكبه اأو 

ي�ستبه فـي اأنه ارتكبه ، هو اأو �سخ�س ثالث اأو تخويفه اأو اإرغامه هو اأو اأي �سخ�س ثالث  ،  

اأو عندما يلحق مثل هذا االأمل اأو العذاب الأي �سبب من االأ�سباب يقوم على التمييز اأيا 

كان نوعه ، اأو يحر�س عليه اأو يوافق عليه اأو ي�سكت عنه موظف ر�سمي اأو اأي �سخ�س 

النا�سئ فقط عن  العذاب  اأو  . وال يت�سمن ذلك االأمل  الر�سمية  اآخر يت�سرف ب�سفته 

عقوبات قانونية اأو امللزم لهذه العقوبة اأو الذي يكون نتيجة عر�سية لها .

2 - ال تخل هذه املـادة باأي �سك دويل اأو ت�سريـع وطنـي يت�سمـن اأو ميكن اأن يت�سمن اأحكاما 

ذات تطبيق اأ�سمل .

املــادة ) 2 (

1 - تتخذ كل دولــة طرف اإجــراءات ت�سريعيـــة اأو اإداريـــة اأو ق�سائيـة فعالة اأو اأي اإجراءات 

اأخرى ملنع اأعمال التعذيب فـي اأي اإقليم يخ�سع الخت�سا�سها الق�سائي .

2 - ال يجوز التـذرع باأي ظروف ا�ستثنائيـة اأيا كانت ، �سواء اأكانت هذه الظـروف حالة حرب 

الطوارئ  حاالت  من  حالة  اأي  اأو  داخلي  �سيا�سي  ا�ستقرار  عدم  اأو  باحلرب  تهديدا  اأو 

العامة االأخرى كمربر للتعذيب .

3 - ال يجوز التذرع باالأوامر ال�سادرة عن موظفـني اأعلى مرتبة اأو عن �سلطة عامة كمربر 

للتعذيب .

املــادة ) 3 (

1 - ال يجوز الأي دولة طرف اأن تطرد اأي �سخ�س اأو اأن تعيده  " اأن ترده "  اأو اأن ت�سلمه اإلى 

دولة اأخرى ، اإذا توافرت لديها اأ�سباب حقيقية تدعو اإلى االعتقاد باأنه �سيكون فـي خطر 

التعر�س للتعذيب .

2 - تراعـــي ال�سلطـــات املخت�ســـة لتحديـد مـــا اإذا كانــت هـــذه االأ�سبـــاب متوافـــــرة ، جميـــــع 

من  ثابت  منط  وجود   ، االنطبـاق  حالـة  فـي   ، ذلك  فـي  مبا   ، ال�سلة  ذات  االعتبارات 

االنتهاكات الفادحة اأو ال�سارخة اأو اجلماعية حلقوق االإن�سان فـي الدول املعنية .
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املــادة ) 4 (
اأعمــال التعذيـــب جرائـم مبوجـــب قانونهــــا  اأن تكــون جمـــيع  1 - ت�سمـن كل دولة طــرف 
اجلنائي ، وينطبق االأمر ذاته على قيام اأي �سخ�س باأي محاولة ملمار�سة التعذيب وعلى 

قيامه باأي عمل اآخر ي�سكل تواطوؤا وم�ساركة فـي التعذيب .

فـي  تاأخذ  منا�سبة  بعقوبات  للعقاب  م�ستوجبة  اجلرائم  هذه  طرف  دولة  كل  جتعل   -  2
االعتبار طبيعتها اخلطرية .

املــادة ) 5 (
1 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من االإجـراءات الإقامة واليتها الق�سائية على اجلرائم 

امل�سار اإليها فـي املادة ) 4 ( فـي احلاالت التالية :

 اأ - عند ارتكاب هذه اجلرائم فـي اأي اإقليم يخ�سع لواليتها الق�سائية اأو على ظهر 
�سفـينة اأو على منت طائرة م�سجلة فـي تلك الدولة ،

ب - عندما يكون مرتكب اجلرمية املزعوم من مواطني تلك الدولة ،

اإذا اعتربت تلك الدولة   ، ج - عندما يكون املعتدى عليه من مواطني تلك الدولة 
ذلك منا�سبا .

2 - تتخذ كل دولة طرف باملثل ما يلزم من االإجراءات الإقامة واليتها الق�سائية على هذه 
اجلرائم فـي احلاالت التي يكون فـيها مرتكب اجلرمية املزعوم موجودا فـي اأي اإقليم 
يخ�سع لوالياتها الق�سائية وال تقوم بت�سليمه عمل باملادة ) 8 ( اإلى اأي دولة من الدول 

التي ورد ذكرها فـي الفقرة ) اأ ( من هذه املادة .

3 - ال ت�ستثني هذه االتفاقية اأي والية ق�سائية جنائية متار�س وفقا للقانون الداخلي .

املــادة ) 6 (
1 - تقوم اأي دولة طرف ، لدى اقتناعها ، بعد درا�سة املعلومات املتوفرة لها ، باأن الظروف 
تبــــرر احتجـــاز �سخـــ�س موجـــود فـي اأرا�سيهـــا يدعـــى اأنــه اقتـرف جرمـــا م�ســـارا اإليـــه 
 . فـيها  ل�سمان وجوده  اأخرى  قانونية  اإجراءات  اأي  تتخذ  اأو  باحتجازه   )  4  ( املادة  فـي 
تلك  قانون  عليه  ين�س  ملا  مطابقة  االأخرى  القانونية  واالإجراءات  االحتجاز  ويكون 
اأي  اإقامــة  من  للتمكني  اللزمة  للمدة  اإال  ال�سخ�س  احتجاز  ي�ستمر  اأال  على  الدولة 

دعوى جنائية اأو من اتخاذ اأي اإجراءات لت�سليمه .
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2 - تقوم هذه الدولة فورا باإجراء التحقيق االأويل فـيما يتعلق بالوقائع .

3 - تتم م�ساعدة اأي �سخ�س محتجز وفقا للفقرة ) اأ ( من هذه املادة على االت�سال فورا 
باأقرب ممثل مخت�س للدولة التي هو من مواطنيها ، اأو مبمثل الدولة التي يقيم فـيها 

عادة اإن كان بل جن�سية .

4 - لدى قيام دولة ما ، عمل بهذه املـادة ، باحتجـاز �سخـ�س ما ، تخطر على الفور الدول 
امل�سار اإليها فـي الفقرة ) اأ ( من املادة ) 3 ( ، باحتجاز هذا ال�سخ�س وبالظروف التي 
تربر اعتقاله . وعلى الدولة التي جتري التحقيق االأويل الذي تتوخاه الفقرة ) 2 ( 
من هذه املادة اأن ترفع فورا ما تو�سلت اإليه من النتائج اإلى الدول املذكورة مع االإف�ساح 

عما اإذا كان فـي نيتها ممار�سة واليتها الق�سائية .

املــادة ) 7 (
1 - تقوم الدولة الطرف التي يوجد فـي االإقليم اخلا�سع لواليتها الق�سائية �سخ�س يدعى 
ارتكابه الأي من اجلرائم املن�سو�س عليها فـي املادة ) 4 ( فـي احلاالت التي تتوخاها 
املادة ) 3 ( ، بعر�س الق�سية على �سلطاتها املخت�سة بق�سد تقدمي ال�سخ�س للمحاكمة ، 

اإذا مل تقم بت�سليمه .

2 - تتخذ هذه ال�سلطات قرارها بنف�س االأ�سلوب الذي تتبعه فـي حالة ارتكاب اأي جرمية 
عادية ذات طبيعة خطرية مبوجب قانون تلك الدولة . وفـي احلاالت امل�سار اإليها فـي 
الفقرة ) 2 ( من املادة ) 5 ( ينبغي اأال تكون معايري االأدلة املطلوبة للمقا�ساة واالإدانة 
باأي حال من االأحوال اأقل �سرامة من تلك التي تنطبق فـي احلاالت امل�سار اإليها فـي 

الفقرة ) 4 ( من املادة ) 3 ( .

3 - تكفل املعاملة العادلة فـي جميع مراحل االإجراءات القانونية الأي �سخ�س تتخذ �سده 
تلك االإجراءات فـيما يتعلق باأي من اجلرائم امل�سار اإليها فـي املادة ) 4 ( .

املــادة ) 8 (
اأي  فـي  مرتكبيها  لت�سليـم  قابلة  ( جرائـم   4  ( املادة  فـي  اإليها  امل�سـار  اجلرائـم  تعترب   -  1
معاهدة لت�سليم املجرمني تكون قائمة بني الدول االأطراف . وتتعهد الدول االأطراف 
باإدراج هذه اجلرائم كجرائم قابلة لت�سليم مرتكبيها فـي كل معاهدة ت�سليم تربم بينها .
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لت�سليــــم  بها معاهــدة  دولــــة ال تربطهـــا  للت�سليـم من  ت�سلمــت دولـة طــرف طلبـــا  اإذا   -  2
لت�سليـم  معاهـدة  بوجـود  م�سروطـا  الت�سليـم  جتعل  االأولى  الدولـة  وكانـت   ، املجرمني 
فـيما  للت�سليم  قانونيا  اأ�سا�سا  االتفاقية  هذه  اعتبار  الدولة  لهذه  يجوز   ، املجرميـن 
يخت�س مبثل هذه اجلرائم . ويخ�سع الت�سليم لل�سروط االأخرى املن�سو�س عليها فـي 

قانون الدولة التي يقدم اإليها طلب الت�سليم .

باأن هذه  الت�سليـــم مرهونـــا بوجود معاهدة  التي ال جتعــل  االأطـراف  الــدول  تعتــرف   -  3
اجلرائم قابلة لت�سليم مرتكبيها فـيما بينها طبقا لل�سروط املن�سو�س عليها فـي قانون 

الدولة التي يقدم اإليها طلب الت�سليم .

اأنها  لو  كما   ، االأطراف  الدول  بني  الت�سليم  الأغرا�س   ، اجلرائم  هذه  معاملة  وتتم   -  4
اأرا�سي الدول املطالبة  اقرتفت ال فـي املكان الذي حدثت فـيه فح�سب ، بل اأي�سا فـي 

باإقامة واليتها الق�سائية طبقا للفقرة ) اأ ( من املادة ) 5 ( .

املــادة ) 9 (
1 - على كل دولة طرف اأن تقدم اإلى الدول االأطراف االأخرى اأكرب قدر من امل�ساعدة فـيما 
 ، املادة ) 4 (  اإليها فـي  امل�سار  اأي من اجلرائم  يتعلق باالإجراءات اجلنائية املتخذة ب�ساأن 

مبا فـي ذلك توفـري جميع االأدلة املوجودة فـي حوزتها واللزمة للإجراءات .

2 - تنفذ الدول االأطراف التزاماتها مبقت�سى الفقرة ) 1 ( من هذه املادة وفقا ملا قد يوجد 
بينها من معاهدات لتبادل امل�ساعدة الق�سائية .

املــادة ) 10 (
1 - ت�سمن كل دولة اإدراج التعليم واالإعلم فـيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل 
اأو  املدنيني  من  اأكانوا  �سواء   ، القوانني  باإنفاذ  املكلفـني  املوظفـني  تدريب  برامج  فـي 
الع�سكريني ، والعاملني فـي ميدان الطب ، واملوظفـني العموميني اأو غريهم ممن قد 
تكون لهم علقة باحتجاز اأي فرد معر�س الأي �سكل من اأ�سكال التوقيف اأو االعتقال 

اأو ال�سجن اأو با�ستجواب هذا الفرد اأو معاملته .

2 - ت�سمن كل دولة طرف اإدراج هذا احلظر فـي القوانني والتعليمات التي يتم اإ�سدارها 
فـيما يخت�س بواجبات ووظائف مثل هوؤالء االأ�سخا�س .
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املــادة ) 11 (
 ، واأ�ساليبه وممار�ساته  وتعليماته   ، اال�ستجواب  قواعد  املنظم  اال�ستعرا�س  قيد  دولة  كل  تبقى 
من  �سكل  الأي  يتعر�سـون  الذين  االأ�سخـا�س  ومعاملـة  بحجـز  املتعلقـة  الرتتيبـات  وكذلك 
، وذلك  اإقليم يخ�سع لواليتها الق�سائية  اأي  اأو ال�سجن فـي  اأو االعتقال  اأ�سكال التوقيف 

بق�سد منع حدوث اأي حاالت تعذيب .
املــادة ) 12 (

كلما وجدت  ونزيه  �سريع  باإجراء حتقيق  املخت�سة  �سلطاتها  قيام  دولة طرف  ت�سمن كل 
اأي من  فـي  ارتكب  التعذيب قد  اأعمال  باأن عمل من  االعتقاد  اإلى  اأ�سباب معقولة تدعو 

االأقاليم اخلا�سعة لواليتها الق�سائية .
املــادة ) 13 (

يخ�سع  اإقليم  اأي  فـي  للتعذيب  تعر�س  قد  باأنه  يدعي  فرد  الأي  طرف  دولة  كل  ت�سمن 
لواليتها الق�سائية ، احلق فـي اأن يرفع �سكوى اإلى �سلطاتها املخت�سة وفـي اأن تنظر هذه 
ال�سلطات فـي حالته على وجه ال�سرعة وبنزاهة . وينبغي اتخاذ اخلطوات اللزمة ل�سمان 
حماية مقدم ال�سكوى وال�سهود من كافة اأنواع املعاملة ال�سيئة اأو التخويف نتيجة ل�سكواه 

اأو الأي اأدلة تقدم .
املــادة ) 14 (

1 - ت�سمن كل دولة طرف ، فـي نظامها القانوين ، اإن�ساف من يتعر�س لعمل من اأعمال 
التعذيب ومتتعه بحق قابل للتنفـيذ فـي تعوي�س عادل ومنا�سب مبا فـي ذلك و�سائل 
نتيجة لعمل من  املعتدى عليه  ، وفى حالة وفاة  اأكمل وجه ممكن  تاأهيله على  اإعادة 

اأعمال التعذيب ، يكون للأ�سخا�س الذين كان يعولهم احلق فـي التعوي�س .

2 - لي�س فـي هذه املادة ما مي�س اأي حق للمعتدى عليه اأو لغريه من االأ�سخا�س فـيما قد 
يوجد من تعوي�س مبقت�سى القانون الوطني .

املــادة ) 15 (
ت�سمـن كل دولـة طـرف عـدم اال�ست�سهاد باأي اأقـوال يثبت اأنه مت االإدالء بها نتيجـة للتعذيب ، 
كدليل فـي اأي اإجراءات ، اإال اإذا كان ذلك �سد �سخ�س متهم بارتكاب التعذيب كدليل على 

االإدالء بهذه االأقوال .
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املــادة ) 16 (
1 - تتعهد كل دولة طرف باأن متنع ، فـي اأي اإقليم يخ�سع لواليتها الق�سائية حدوث اأي 

التي  املهينــة  اأو  اللاإن�سانيــة  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  اأعمال  اأخرى من  اأعمال 

ال ت�سل اإلى حد التعذيب كما حددتـــه املادة ) اأ ( ، عندمـــا يرتكب موظف عمومي اأو 

�سخ�س اآخر يت�سرف ب�سفة ر�سمية هذه االأعمال اأو يحر�س على ارتكابها ، اأو عندما 

فـي  الـــواردة  االلتزامـــات  خـا�س  بوجـــه  وتنطبـــق   . عليهـــا  ب�سكوتــه  اأو  تتــم مبوافقتـــه 

اإلى التعذيب  املـواد ) 10 ( ، ) 11 ( ، ) 12 ( ، ) 13 ( وذلك باال�ستعا�سة عن االإ�سارة 

باالإ�سارة اإلى غريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة .

2 - ال تخـل اأحكـام هذه االتفاقيـة باأحكـام اأي �سك دويل اآخـر اأو قانـون وطنـي يحظر املعاملة 

اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة اأو يت�سل بت�سليم املجرمني اأو طردهم .

اجلزء الثاين
املــادة ) 17 (

1 - تن�ساأ جلنة ملناه�سة التعذيب ) ي�سار اإليها فـيما بعد با�سم اللجنة ( وت�سطلع باملهام 

اأخلقي  اللجنة من ع�سرة خرباء على م�ستوى  وتتاألف   . بعد  فـيما  املن�سو�س عليها 

، يعملون فـي اللجنة ب�سفتهم  عال وم�سهود لهم بالكفاءة فـي ميدان حقوق االإن�سان 

ال�سخ�سية . وتقوم الدول االأطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع اجلغرافـي العادل 

وفائدة ا�سرتاك بع�س االأ�سخا�س من ذوي اخلربة القانونية .

2 - ينتخب اأع�سـاء اللجنـة بطريـق االقتـراع ال�سـري من قائمـة باأ�سخا�س تر�سحهم الدول 

الدول  وت�سع   . واحدا من مواطنيها  �سخ�سا  تر�سح  اأن  دولة طرف  ولكل   . االأطراف 

االأطراف فـي اعتبارها فائدة تر�سيح اأ�سخا�س يكونون اأي�سا اأع�ساء فـي اللجنة املعنية 

املدنية وال�سيا�سية  العهد الدويل اخلا�س باحلقوق  املن�ساأة مبقت�سى  االإن�سان  بحقوق 

ولديهم اال�ستعداد للعمل فـي جلنة مناه�سة التعذيب .

3 - يجرى انتخاب اأع�ساء اللجنة فـي اجتماعات الدول االأطراف التي يدعو اإلى عقدها 

اأن  ينبغي  التي  االجتماعات  تلك  وفـي   . املتحدة  للأمم  العام  االأمني  �سنتني  كل  مرة 
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املنتخبون  االأ�سخا�س  ويكون  االأطراف  الدول  ثلثي  من  القانوين  ن�سابها  يتكون 
املطلقة  االأغلبية  وعلى  االأ�سوات  من  عدد  اأكرب  على  احلائزون  هم  اللجنة  لع�سوية 

الأ�سوات ممثلي الدول االأطراف احلا�سرين امل�سوتني .

4 - يجـرى االنتخــاب االأول فـي موعـد ال يتجـاوز �ستـة اأ�سهر من تاريـخ نفـاذ هـذه االتفاقية 
ويقوم االأمني العام للأمم املتحدة ، قبل موعد كل انتخاب باأربعة اأ�سهر على االأقل ، 
بتوجيه ر�سالة اإلى الدول االأطراف يدعوها فـيها اإلى تقدمي تر�سيحاتها فـي غ�سون 
ثلثة اأ�سهر . ويقوم االأمني العام باإعداد قائمة باأ�سماء جميع املر�سحني على هذا النحو 
مرتبة ترتيبا اأبجديا ، مع بيان الدول االأطراف التي ر�سحتهم ، ويقدم هذه القائمة 

اإلى الدول االأطراف .

5 - ينتخب اأع�ساء اللجنـة لفرتة مدتها اأربع �سنـوات ، ويكونون موؤهلني الإعادة انتخابهم 
فـي حالة تر�سيحهم مرة اأخرى . غري اأن مدة ع�سوية خم�سة من االأع�ساء الذين يتم 
اإليه فـي  امل�سار  ، ويقوم رئي�س االجتماع  االأولى تنتهي بعد �سنتني  املرة  انتخابهم فـي 
الفقرة ) 3 ( من هذه املادة بعد االنتخاب االأول مبا�سرة ، باختيار اأ�سماء هوؤالء االأع�ساء 

اخلم�سة بطريق القرعة .

6 - فـي حالة وفاة اأحد اأع�ساء اللجنة اأو ا�ستقالته اأو عجزه الأي �سبب اآخر عن اأداء مهامه 
املتعلقة باللجنة ، تقوم الدولة الطرف التي ر�سحته بتعيني خبري اآخر من مواطنيها 
�سريطة احل�سول على موافقة  املتبقية من مدة ع�سويته  للفرتة  اللجنة  فـي  للعمل 
اأغلبية الدول االأطراف ، وتعترب املوافقة قد متت ما مل تكن اإجابة ن�سف عدد الدول 
االأطراف اأو اأكرث على ذلك بالنفـي وذلك فـي غ�سون �ستة اأ�سابيع بعد قيام االأمني العام 

للأمم املتحدة باإبلغها بالتعيني املقرتح .

7 - تتحمل الدول االأطراف نفقات اأع�ساء اللجنة اأثناء اأدائهم ملهامهم املتعلقة باللجنة .

املــادة ) 18 (
1 - تنتخب اللجنة اأع�ساء مكتبها ملدة �سنتني . ويجوز اإعادة انتخابهم .

2 - ت�سع اللجنة نظامها الداخلي على اأن ين�س ، فـي جملة اأمور على ما يلي :

اأ - يكتمل الن�ساب القانوين بح�سور �ستة اأع�ساء ،
ب - تتخذ مقررات اللجنة باأغلبية اأ�سوات االأع�ساء احلا�سرين .
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الأداء  والت�سهيلت  املوظفـني  يلزم من  ما  بتوفـري  املتحدة  للأمم  العام  االأمني  يقوم   -  3

اللجنة مهامها مبقت�سى هذه االتفاقية على نحو فعال .

4 - يقوم االأمني العام للأمم املتحدة بالدعوة اإلى عقد االجتماع االأول للجنة . وبعد عقد 

اجتماعها االأول ، جتتمع اللجنة فـي املواعيد التي ين�س عليها نظامها الداخلي .

5 - تكون الدول االأطراف م�سوؤولة عما يتم حتمله من نفقات فـيما يتعلق بعقد اجتماعات 

تكلفـة  مثل  املتحدة  االأمم  اإلى  نفقات  اأي  رد  ذلك  فـي  مبا  واللجنة  االأطراف  الدول 

املوظفـني والت�سهيلت التي تكون االأمـم املتحـدة قد حتملتها وفقا للفقـرة ) 3 ( من 

هذه املادة .

املــادة ) 19 (

1 - تقدم الدول االأطراف اإلى اللجنة ، عن طريق االأمني العام للأمم املتحدة ، تقارير عن 

التدابري التي اتخذتها تنفـيذا لتعهداتها مبقت�سى هذه االتفاقية ، وذلك فـي غ�سون 

�سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية بالن�سبة للدولة الطرف املعنية . وتقدم الدول 

مت  جديدة  تدابري  اأي  عن  �سنوات  اأربع  كل  مرة  تكميلية  تقارير  ذلك  بعد  االأطراف 

اتخاذها ، وغري ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة .

2 - يحيل االأمني العام للأمم املتحدة التقارير اإلى جميع الدول االأطراف .

تراها  قد  التي  العامة  التعليقات  كافة  تبدي  اأن  ولها   ، تقرير  كل  فـي  اللجنة  تنظر   -  3

منا�سبة واأن تر�سلها اإلى الدولة الطرف املعنية . وللدولة الطرف اأن ترد على اللجنة 

مبا ترتئيه من ملحظات .

اأن تدرج فـي تقريرها ال�سنوي الذي تعده وفقا   ، اأن تقرر ، كما يرتاءى لها  4 - وللجنة 

املادة ) 24 ( اأي ملحظات تكون قد اأبدتها وفقا للفقرة ) 3 ( من هذه املادة ، اإلى جانب 

وللجنة   . امللحظات  هذه  ب�ساأن  املعنية  الطرف  الدولة  من  اإليها  الواردة  امللحظات 

اأي�سا اأن ترفق �سورة من التقرير املقدم مبوجب الفقرة ) اأ ( من هذه املادة ، اإذا طلبت 

ذلك الدولة الطرف املعنية .
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املــادة ) 20 (
اأ�سا�س قوي  اأنها تت�سمن دالئل لها  اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها  اإذا تلقت   -  1
اللجنة  ، تدعو  اأرا�سي دولة طرف  فـي  اأن تعذيبا ميار�س على نحو منظم  اإلى  ت�سري 
الدولة الطرف املعنية اإلى التعاون فـي درا�سة هذه املعلومات ، وحتقيقا لهذه الغاية اإلى 

تقدمي ملحظات ب�سدد تلك املعلومات .

الدولة الطرف  اأي ملحظات تكون قد قدمتهـا  اعتبارهـا  تاأخذ فـي  اأن  2 - وللجنـة بعد 
املعنيــة واأي معلومــات ذات �سلــة متاحــة لهــا ، اأن تعني ، اإذا قــررت اأن هنالك ما يربر 
ذلك ، ع�سوا اأو اأكرث من اأع�سائها الإجراء حتقيق �سري وتقدمي تقرير بهذا ال�ساأن اإلى 

اللجنة ب�سورة م�ستعجلة .

3 - وفـي حالة اإجراء حتقيق مبقت�سى الفقرة ) 2 ( من هذه املادة ، تلتم�س اللجنة تعاون 
، القيام  ، باالتفاق مع الدولة الطرف  املعنية . وقد ي�سمل التحقيق  الدول االأطراف 

بزيارة اأرا�سي الدولة املعنية .

وفقـا  اأع�ساوؤهــا  اأو  ع�سوهـا  اإليهـا  يتو�سـل  التي  النتائـج  فحـ�س  بعد   ، اللجنـة  وعلى   -  4
اأي  النتائج مع  املعنية هذه  اإلى الدولة الطرف  اأن حتيل  املادة  للفقرة ) 2 ( من هذه 

تعليقات واقرتاحات قد تبدو ملئمة ب�سبب الو�سع القائم .

اإلى ) 4 ( من هذه املادة  اأ (  اإليها فـي الفقرات )  5 - تكون جميع اإجراءات اللجنة امل�سار 
�سرية ، وفـي جميع مراحل االإجراءات يلتم�س تعاون الدولة الطرف . ويجوز للجنة 
اأن تقرر   ، وبعد ا�ستكمال هذه االإجراءات املتعلقة باأي حتقيق يتم وفقا للفقرة ) 2 ( 
بعد اإجراء م�ساورات مع الدولة الطرف املعنية اإدراج بيان موجز بنتائج االإجراءات فـي 

تقريرها ال�سنوي املعد وفقا للمادة ) 24 ( .

املــادة ) 21 (
1 - الأي دولة طرف فـي هذه االتفاقية اأن تعلن ، فـي اأي وقت ، مبوجب هذه املادة ، اأنها 
تعرتف باخت�سا�س اللجنة فـي اأن تت�سلم بلغات تفـيد اأن دولة طرفا تدعي باأن دولة 
تلك  فـي  تنظر  اأن  فـي  االتفاقية  هذه  مبوجب  بالتزاماتهــا  تفــــي  ال  اأخــرى  طــرف 
املبينة فـي هذه  . وال يجوز ت�سلم البلغات والنظر فـيها وفقا للإجراءات  البلغات 
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املادة ، اإال فـي حالة تقدميها من دولة طرف اأعلنت اعرتافها باخت�سا�س اللجنة فـيما 
اإذا كان  اأي بلغ   ، اأن تتناول ، مبوجب هذه املادة  يتعلق بها نف�سها . وال يجوز للجنة 
يتعلق بدولة طرف مل تقم باإ�سدار مثل هذا االإعلن . ويتم تناول البلغات الواردة 

مبوجب هذه املادة ، وفقا للإجراءات التالية :

اأ - يجوز الأي دولة طرف ، اإذا راأت اأن دولة طرفا اأخرى ال تقوم بتنفـيذ اأحكام االتفاقية 
وعلى  خطية  بر�سالة  االأمر  لهذا  الطرف  الدولة  تلك  نظر  تلفت  اأن   ، احلالية 
الدولة الطرف التي تت�سلم الر�سالة اأن تقدم اإلى الدولة الطرف التي بعثت اإليها 
بها فـي غ�سون ثلثة اأ�سهر من تاريخ ت�سلمها الر�سالة ، تف�سريا اأو اأي بيان خطي 
يو�سح فـيه االأمر ويت�سمن ، بقدر ما هو ممكن وملئم ، اإ�سارة اإلى االإجراءات 
وو�سائل االنت�ساف املحلية التي اتخذت اأو ينتظر اتخاذها اأو التي تتوفر بالن�سبة 

لهذا االأمر ،

ب - فـي حالة عدم ت�سوية االأمر مبا ير�سي كل من الدولتني الطرفـني املعنيتني فـي 
غ�سون �ستة اأ�سهر من تاريخ ورود الر�سالة االأولى اإلى الدولة املت�سلمة يحق الأي 
من الدولتني اأن حتيل االأمر اإلى اللجنة بوا�سطة اإخطار توجهه اإلى اللجنة واإلى 

الدولة االأخرى ،

ج - ال تتناول اللجنة اأي م�ساألة حتال اإليها مبقت�سى هذه املادة اإال بعد اأن تتاأكد من 
اأنه مت االلتجاء اإلى جميع و�سائل االنت�ساف املحلية املتوفرة بالن�سبة لهذا االأمر 
ت�سري هذه  ، وال  بها عموما  املعرتف  الدويل  القانون  ملبادئ  ، وفقا  وا�ستنفادها 
اأو  اإطالة مدة تطبيق و�سائل االنت�ساف ب�سورة غري معقولة  القاعدة فـي حالة 
فـي حالة عدم احتمال اإن�ساف ال�سخ�س الذي وقع �سحية النتهاك هذه االتفاقية 

على نحو فعال ،

د - تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدرا�سة البلغات املقدمة لها مبوجب 
هذه املادة ،

احلميــدة  م�ساعيهــــا  اللجنـــة  تتيـح   ، )ج(  الفرعيـة  الفقــــرة  اأحكـــام  مراعــــاة  مـع   - هـ 
للدول االأطراف املعنية بهدف التو�سل اإلى حل ودي للم�ساألة على اأ�سا�س احرتام 
االلتزامات املن�سو�س عليها فـي هذه االتفاقية . وحتقيقا لهذا الغر�س ، يجوز 

للجنة اأن تن�سئ ، عند االقت�ساء ، جلنة مخ�س�سة للتوفـيق ،
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و - يجوز للجنة اأن تطلب من الدول الأطراف املعنية ، امل�سار اإليها فـي الفقرة الفرعية 
)ب( اأن تزودها باأي معلومات ذات �سلة فـي اأي م�ساألة محالة اإليها مبقت�سى هذه 

املادة ،

اأن تكون   ، الفرعية )ب(  الفقرة  اإليها فـي  امل�سار   ، املعنية  ز - يحق للدول الأطراف 
ممثلـــــة اأثنـــاء نظـــــر اللجنــــة فــي امل�ساألــــة واأن تقــدم مذكــــرات �سفويـــة اأو كتابيـــة 

اأو كلتيهما ،

ح - تقدم اللجنة تقريرا ، خالل اثني ع�سر �سهرا من تاريخ ا�ستالم الإخطار املن�سو�ص 
عليه فـي الفقرة الفرعية )ب( :

 ، )هـ(  الفرعية  الفقرة  فـي  واردة  اأحكام  اإطار  فـي  حل  اإلى  التو�سل  حالة  فـي   -  1
تق�سر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع واحلل الذي مت التو�سل اإليه ،

2 - فـي حالة عدم التو�سل اإلى حل فـي اإطار اأحكام الفقرة الفرعية )ج( ، تق�سر 
اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على اأن ترفق به املذكرات اخلطية 

ومح�سرا باملذكرات ال�سفوية التي اأعدتها الدول الأطراف املعنية .

ويبلغ التقرير فـي كل م�ساألة اإلى الدول الأطراف املعنية .

2 - ت�سبح اأحكام هذه املادة نافذة املفعول اإذا اأ�سدرت خم�ص من الدول الأطراف فـي هذه 
التفاقية اإعالنات مبوجب الفقرة ) 4 ( من هذه املادة . وتودع الدول الأطراف هذه 
الدول  اإلى  منها  ن�سخا  �سري�سل  الذي   ، املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  لدى  الإعالنات 
الأطراف الأخـرى . ويجوز �سحـب اأي اإعـالن فـي اأي وقت باإخطـار يوجـه اإلى الأمـني 
اإحالته  �سبقت  بالغ  مو�سوع  ت�سكل  م�ساألة  اأي  بنظر  ال�سحب  هذا  يخل  ول   . العام 
مبقت�سى هذه املادة ، ول يجوز ت�سلم اأي بالغ من اأي دولة طرف مبقت�سى هذه املادة 
بعد اأن يت�سلم الأمني العام اإخطار �سحب الإعالن ما مل تكن الدولة الطرف املعنية قد 

اأ�سدرت اإعالنا جديدا .

املــادة ) 22 (
1 - يجوز لأي دولـة طرف فـي هذه التفاقيـة اأن تعلن فـي اأي وقت اأنها تعرتف مبقت�سى 
اأو نيابة عن  اأفراد  هذه املادة باخت�سا�ص اللجنة فـي ت�سلم ودرا�سة بالغات واردة من 
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اأحكام  اأنهم �سحايا النتهاك دولة طرف  اأفراد يخ�سعون لواليتها القانونية ويدعون 

االتفاقية . وال يجوز للجنة اأن تت�سلم اأي بلغ اإذا كان يت�سل بدولة طرف فـي االتفاقية 

مل ت�سدر مثل هذا االإعلن .

2 - تعترب اللجنـة اأي بلغ مقدم مبوجب هذه املادة غري مقبول اإذا كان غفل من التوقيع 

اأو اإذا راأت اأنه ي�سكل اإ�ساءة ال�ستعمال حق تقدمي مثل هذه البلغات اأو اأنه ال يتفق مع 

اأحكام هذه االتفاقية .

3 - مع مراعاة ن�سو�س الفقرة ) 2 ( ، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف فـي هذه االتفاقية 

التي تكون قد اأ�سدرت اإعلنا مبوجب الفقرة ) اأ ( ويدعى باأنها تنتهك اأيا من اأحكام 

التي  الدولة  وتقدم   . املادة  عليها مبقت�سى هذه  اأي بلغات معرو�سة  اإلى  االتفاقية 

اأو بيانات  اأ�سهر تف�سريات  اللجنة فـي غ�سون �ستة  اإلى  اإليه  امل�سار  النظر  تت�سلم لفت 

كتابية تو�سح االأمر وو�سائل االنت�ساف التي اتخذتها تلك الدولة ، اإن وجدت .

4 - تنظر اللجنـة فـي البلغـات التي تت�سلمها مبوجـب هذه املـادة فــي �سـوء جميـع املعلومات 

املتوفرة لديها من مقدم البلغ اأو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف املعنية .

5 - ال تنظـر اللجنـة فـي اأي بلغـات يتقـدم بهـا اأي فرد مبوجـب هذه املـادة مـا مل تتحقق 

من :

اأ - اأن امل�ساألة نف�سها مل يجر بحثها ، وال يجرى بحثها مبوجب اأي اإجراء من اإجراءات 

التحقيق اأو الت�سوية الدولية ،

اأن الفرد قد ا�ستنفد جميـع و�سائل االنت�سـاف املحليـة املتاحة ، وال ت�سري هذه  ب - 

اأو  اإطالة مدة تطبيق و�سائل االنت�ساف ب�سورة غري معقولة  القاعدة فـي حالة 

فـي حالة عدم احتمال اإن�ساف ال�سخ�س الذي وقع �سحية النتهاك هذه االتفاقية 

على نحو فعال .

6 - تعقـد اللجنـة اجتماعـات مغلقـة عند قيامهـا بدرا�سـة البلغـات املقدمـة لها مبوجب 

هذه املادة .
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7 - تبعث اللجنة بوجهات نظرها اإلى الدولة الطرف املعنية واإلى مقدم البلغ .

8 - ت�سبح اأحكام هذه املادة نافذة املفعول اإذا اأ�سدرت خم�س من الدول االأطراف فـي هذه 
اأ ( من هذه املادة . وتودع الدول االأطراف هذه  االتفاقية اإعلنات مبوجب الفقرة ) 
الدول  اإلى  منها  ن�سخا  �سري�سل  الذي   ، املتحدة  للأمم  العام  االأمني  لدى  االإعلنات 
االأطـراف االأخـرى . ويجـوز �سحـب اأي اإعـلن فـي اأي وقـت باإخطـار يوجه اإلى االأمني 
اإحالته  �سبقت  بلغ  مو�سوع  ت�سكل  م�ساألة  اأي  بنظر  ال�سحب  هذا  يخل  وال   ، العام 
مبقت�سى هذه املادة ، وال يجوز ت�سلم اأي بلغ من اأي دولة طرف مبقت�سى هذه املادة 
بعد اأن يت�سلم االأمني العــام اإخطــار �سحـب االإعــلن ما مل تكن الدولة الطرف املعنية 

قد اأ�سدرت اإعلنا جديدا .

املــادة ) 23 (
يحق الأع�ساء اللجنة والأع�ساء جلان التوفـيق املخ�س�سة ، الذين يعينون مبقت�سى الفقرة 
التي  واحل�سانـات  واالمتيـازات  بالت�سهيلت  التمتع   )  21  ( املادة  )هـ( من   ) اأ   ( الفرعية 
يتمتــع بهـا اخلبــراء املوفــــدون فـي مهام متعلقــة باالأمــم املتحـــدة كمـا هــو من�ســو�س عليه 

فـي الفروع ذات ال�سلة من اتفاقية امتيازات االأمم املتحدة وح�ساناتها .
املــادة ) 24 (

تقدم اللجنة اإلى الدول االأطراف واإلى اجلمعية العامة للأمم املتحدة تقريرا �سنويا عن 
اأن�سطتها امل�سطلع بها مبوجب هذه االتفاقية .

اجلزء الثالث
املــادة ) 25 (

1 - يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية جلميع الدول .

2 - تخ�سع هذه االتفاقية الإجراء الت�سديق . وتودع �سكوك الت�سديق لدى االأمني العام 
للأمم املتحدة .

املــادة ) 26 (
اإلى هذه االتفاقية جلميع الدول . وي�سبح االن�سمام �ساري املفعول  يفتح باب االن�سمام 

عند اإيداع �سك االن�سمام لدى االأمني العام للأمم املتحدة .
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املــادة ) 27 (
1 - يبـــــداأ نفـــاذ هـــــذه االتفاقيــــة فـي اليــوم الثلثيـــن بعد تاريــــخ اإيــــداع �سك الت�سديــــــق 

اأو االن�سمام الع�سرين لدى االأمني العام للأمم املتحدة .

2 - يبداأ نفاذ االتفاقية بالن�سبة لكل دولة ت�سدق عليها اأو تن�سم اإليها بعد اإيداع الت�سديق 
اأو االن�سمام الع�سرين فـي اليوم الثلثني بعد تاريخ قيام الدولة باإيداع وثيقة الت�سديق 

اأو االن�سمام اخلا�سة بها .

املــادة ) 28 (
1 - ميكـــن الأي دولة وقـت التوقيــــع اأو الت�سديـــــق على هذه االتفاقيـــة اأو االن�سمـام اإليها ، 

اأن تعلن اأنها ال تعرتف باخت�سا�س اللجنة املن�سو�س عليه فـي املادة ) 20 ( .

2 - ميكن الأي دولة طرف تكون قد اأبدت حتفظا وفقا للفقرة ) 1 ( من هذه املادة اأن ت�سحب 
هذا التحفظ ، فـي اأي وقت ت�ساء ، باإر�سال اإخطار اإلى االأمني العام للأمم املتحدة .

املــادة ) 29 (
اإدخال تعديل عليها واأن تقدمه  اأن تقرتح  1 - يجوز الأي دولة طرف فـي هذه االتفاقية 
الدول  باإبلغ   . بناء على ذلك  العام  . ويقوم االأمني  املتحدة  العام للأمم  اإلى االأمني 
عقد  حتبذ  الدول  هذه  كانت  اإذا  مبا  باإخطاره  طلب  مع  املقرتح  بالتعديل  االأطراف 
موؤمتر للدول االأطراف للنظر فـي االقرتاح والت�سويت عليه . وفـي حالة تاأييد ثلث 
الدول االأطراف على االأقل فـي غ�سون اأربعة اأ�سهر من تاريخ هذا التبليغ ، لعقد هذا 
املوؤمتر ، يدعو االأمني العام اإلى عقده حتت رعاية االأمم املتحدة . ويقدم االأمني العام 
اإلى  وامل�سوتة  املوؤمتر  فـي  احلا�سرة  االأطراف  الدول  من  اأغلبية  تعتمده  تعديل  اأي 

جميع الدول االأطراف لقبوله .

2 - يبداأ نفاذ اأي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة ) اأ ( من هذه املادة عندما يخطر ثلثا 
الدول االأطراف فـي هذه االتفاقية االأمني العام للأمم املتحدة بقبولها التعديل طبقا 

للإجراءات الد�ستورية لكل منها .

3 - تكون التعديلت ، عند بدء نفاذها ، ملزمة للدول االأطراف التي قبلتها . وتبقى الدول 
االأطراف االأخرى ملزمة باأحكام هذه االتفاقية وباأي تعديلت �سابقة تكون قد قبلتها .
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املــادة ) 30 (

1 - اأي نــــزاع ين�ســــاأ بني دولتــني اأو اأكرث من الـــدول الأطراف فـيما يتعلــــق بتف�سيـــر هــــذه 

بناء  للتحكيم  ، يطرح  التفاو�ض  ت�سويته عن طريق  تنفـيذها ول ميكن  اأو  التفاقيــة 

من  اأ�سهر  �ستة  غ�سون  فـي  الأطراف  تتمكن  مل  فاإذا   . الدول  هذه  اإحدى  طلب  على 

تاريخ طلب التحكيم ، من املوافقة على تنظيم التحكيم ، يجوز لأي من تلك الأطراف 

اأن يحيل النزاع اإلى محكمة العدل الدولية بتقدمي طلب وفقا للنظام الأ�سا�سي لهذه 

املحكمة .

2 - يجوز لكل دولة اأن تعلن فـي وقت توقيع هذه التفاقية اأو الت�سديق عليها اأو الن�سمام 

الدول  تكون  ولن   . املادة  ( من هذه   1  ( بالفقرة  نف�سها ملزمة  تعترب  اأنها ل   ، اإليها 

الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة ) 1 ( من هذه املادة بالن�سبة لأي دولة طرف تكون 

قد اأبدت هذا التحفظ .

3 - يجــــوز فــي اأي وقــت لأي دولة طــرف اأبــدت حتفظــا وفقا للفقــرة ) 2 ( من هذه املـــادة 

اأن ت�سحب هذا التحفظ باإر�سال اإخطار اإلى الأمني العام للأمم املتحدة .

املــادة ) 31 (

اإلى  تر�سله  كتابي  باإخطار  التفاقية  بهذه  ارتباطها  تنهي  اأن  دولة طرف  لأي  يجوز   -  1

ت�سلم  تاريخ  �سنة على  نافذا بعد مرور  الإنهاء  . وي�سبح  املتحدة  العام للأمم  الأمني 

الأمني العام هذا الإخطار .

2 - لن يوؤدي هذا الإنهاء اإلى اإعفاء الدولة الطرف من اللتزامات الواقعة عليها مبوجب 

فـيه  ي�سبح  الذي  التاريخ  قبل  اإغفال يحدث  اأو  باأي عمل  يتعلق  فـيما  التفاقية  هذه 

اللجنة  تكون  م�ساألة  اأي  نظر  با�ستمرار  �سكل  باأي  الإنهاء  يخل  ولن   . نافذا  الإنهاء 

ما�سية فـي نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي ي�سبح فـيه الإنهاء نافذا .

3 - بعد التاريخ الذي ي�سبح فـيه اإنهاء ارتباط دولة طرف بالتفاقية نافذا ، ل تبداأ اللجنة 

النظر فـي اأي م�ساألة جديدة تتعلق بتلك الدولة .
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املــادة ) 32 (

اأع�ساء الأمم املتحدة وجميع الدول التي وقعت  يعلم الأمني العام للأمم املتحدة جميع 

هذه التفاقية اأو ان�سمت اإليها بالتفا�سيل التالية :

اأ - التوقيعات والت�سديقات والن�سمامات التي تتم مبوجب املادتني ) 25 ( ، ) 26 ( ،

ب - تاريخ بدء نفاذ هذه التفاقية مبوجب املادة ) 27 ( ، وكذلك تاريخ بدء نفاذ اأي 

تعديلت تدخل عليها مبوجب املادة ) 29 ( ،

ج - حالت الإنهاء مبقت�سى املادة ) 31 ( .

املــادة ) 33 (

1 - تودع هذه التفاقية ، التي تت�ساوى ن�سو�سها الأ�سبانية والإنكليزية والرو�سية وال�سينية 

والعربية والفرن�سية فـي احلجية لدى الأمني العام للأمم املتحدة .

2 - ير�ســل الأميــــن العـــام للأمــم املتحـــدة ن�سخــا م�سدقــة من هــذه التفاقيــة اإلـــى جميــع 

الدول الأطراف .
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